
NeroAl�sklamp �le yapılan en gen�ş hasta
sayısına sah�p bu çalışmanın ver�ler� göz
önüne alındığında, tek kullanımlık metal
kaplama sünnet aparatı hızlı ve güvenl�
b�r sünnet yöntem�d�r.

Bulgular
Yaşları 1 ay �le 16 yaş arasında
değ�şen 3122 hastaya 1-2
mg/kg Bup�vaka�n �le lokal
anestez� yapıldı. Yaklaşık 20 dk
bekleme süres�n�n ardından
sünnet �şlem�ne başlandı.
Glans pen�se çapına uygun
NeroAl�sklamp aparatı takıldı
ve c�lt termokoter �le aparat
üzer�nden kes�ld�. Aparat
çıkarılarak yara dudaklarına
4/0 rap�d v�cryl �le 4-8 adet
sütur atılarak �şleme son
ver�ld�. En kısa sünnet süres� 4
dk, en uzun süre 9 dak�ka
olarak kayded�ld� (Sünnet
v�deosu �ç�n sağ üst köşedek�
QR kodu telefonunuzun
kamerasına okutab�l�rs�n�z).

 Sünnet sonrasında whatsapp
üzer�nden fotoğraf �le tak�p
yapıldı. Tak�p süres� en kısa 2
hafta, en uzun 6 haftaydı.
Sünnet sonrası en sık görülen
kompl�kasyon pen�s c�ld� ya da
çevres�nde yaygın ek�mozdu
(42 hasta, %1.34). D�ğer
kompl�kasyonlar �se sıklık
sırasına göre; kanama (21
hasta, %0.67), sekonder f�moz�s
(19 hasta, %0.6), �ns�zyon
hattında açılma (14 hasta,
%0.44), pen�s c�ld�nde bül (4
hasta, %0.1), �ns�zyon hattında
granülom (2 hasta, %0.06) ve
lokal anestez�ye bağlı
anaflaks� (1 hasta, %0.03)
olarak not ed�lm�şt�r. 

Anaflaks� gözlenen hasta
�ntra venöz ant�h�stam�n�k ve
kort�kostero�d �le tedav�
ed�lm�ş olup ş�fa �le taburcu
ed�lm�şt�r. 

Ek�moz görüntüler� h�çb�r
tedav�ye gerek duymadan 2-
4 hafta arasında rezorbe
olmuştur. 

Sünnet ülkem�zde ve
dünyada gerek d�n� ve
geleneksel, gerekse tıbb�
açıdan en sık yapılan cerrah�
�şlemlerden b�r�d�r. Özell�kle
az gel�şm�ş ve gel�şmekte
olan ülkelerde sünnet�n eh�l
olmayan k�ş�ler tarafından
yapılması sünnet� güvenl�
hale get�recek ve tüm dünya
çocukları �ç�n standard�ze
edecek b�r aparata �ht�yaç
doğurmaktadır. Tek
kullanımlık ve pen�s üzer�nde
bırakılan aparatlar güvenl� b�r
sünnet sağlasa da sünnet
sonrası konforunun düşük
olması ve tak�p gerekt�rmes�
neden�yle yeter�nce
yaygınlaşmamıştır. Bu
çalışmanın amacı; tek
kullanımlık aparatların
dezavantajlarını ortadan
kaldıran yen� b�r sünnet
aparatının tek merkez tek
cerrah deney�mler�n� ve
kompl�kasyonlarını sunmak. 
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Amaç

Yöntem

Bu çalışmada N�san 2021 –
Temmuz 2022 tar�hler�
arasında lokal anestez�
altında tek kullanımlık metal
kaplama sünnet aparatı
olan NeroAl�sklamp �le tek
merkezde tek cerrah
tarafından sünnet ed�len
3122 erkek çocuk; yaşları,
sünnet süreler�, tak�p süreler�
ve kompl�kasyonları
açısından ger�ye dönük
�ncelenm�şt�r. 

 NeroAl�sklamp uygulanan en
gen�ş hasta grubu olan bu
popülasyonda glans nekrozu,
amputasyon ya da yeters�z
prep�syum eks�zyonu g�b� b�r
kompl�kasyon gözlenmem�şt�r. 

Sonuç

Kanaması olan hastalardan 3
tanes� sargı sarılarak, 1 tanes�
�se kanayan damar süture
ed�lerek tedav� ed�lm�ş olup
kalan 17 hastada kanama
saatler �ç�nde spontan
durmuştur (Spontan duran b�r
örnek altta görünmekted�r).

Sekonder f�moz�s gel�şen 19
hastaya fus�d�k as�t +
betametazon �çeren top�kaller
uygulanmış olup 12 tanes� 1
haftalık tedav�n�n ardından
spontan düzelm�şt�r (Alttak�
fotoğrafta görülmekted�r).
Kalan 7 tanes� �se
muayenehane şartlarında
f�moz�s d�latasyonu yapılarak
düzelt�lm�şt�r. H�çb�r hastaya
rev�zyon gerekmem�şt�r.

İns�zyon hattında açılma olan 14
hastanın tamamı 4-6 haftalık
tak�p ve skatr�zan top�kal
ajanlar kullanılarak tedav�
ed�lm�şt�r. 

İns�zyon hattında Granülom
gel�şen 2 hastada 1 hafta arayla 2
defa gümüş n�trat uygulaması ve
1 hafta fus�d�k as�t + betametazon
�çeren top�kal uygulaması sonrası
tam ş�fa sağlanmıştır. 

Pen�s c�ld�nde bül oluşan 4 hasta
kayda geçen �lk 100 hasta
popülasyonunun �ç�nded�r ve
tedav�ler�nde ekstra b�r top�kal
ajana gerek duyulmamıştır.
Pen�s c�ld�nde bül
kompl�kasyonunun sadece Ilk
100 hastanın 4’ünde gözlenm�ş
olması bu durumun öğrenme
eğr�s�yle �lg�l� olduğunu
düşündürmekted�r. 

İzlemek için telefonunuzun

kamerasını açın ve QR kodu

okutarak açılan linki tıklayın


